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 وی ایرانهای تجاری صادرات میگکننده و پتانسیلعوامل تعیین

 کارگیری مدل جاذبهی اروپا؛ بهدر اتحادیه
 1پٛض، ٔحٕسحسٗ ٚوی2ُ*یب خٛازی یب٘جالؽضٚ، 1اثٛاِمبسٓ ٔطتضٛیسیس

 20/06/93تبضید پصیطش:       28/03/93تبضید زضیبفت:
 چکیده

ی اضٚپب ٞبی تدبضی غبزضات ٔیٍٛی ایطاٖ ثٝ وطٛضٞبی ػضٛ اتحبیٝٞسف اظ ایٗ تحمیك، ثطضسی پتب٘سیُ

َ  ثیطای است ٝو ثط ایٗ خطیبٖ تبوٙٙسٜٚ ثطآٚضز ػٛأُ تؼییٗ ٌصاض٘س. زض ایٗ ٔغبِؼٝ، اظ ضٞیبفت ٔس

ٛض ضسٜ است. ثٝ استفبزٜیبفتٝ ی استب٘ساضز ٚ تؼٕیٓخبشثٝ ٔٙظٛض ثطآٚضز ٔسَ، ضٚش پبُ٘ زیتب ثطای وط

سٝ ٚ إِٓبٖ عی زٚضٜ ٍّستبٖ، ایتبِیب، پطتمبَ، فط٘ا است. وبض ضفتٝ ثٝ 1390تب  1370ی ظٔب٘ی اسپب٘یب، ٘ا

است. زض سٙبضیٛی اَٚ، اثطات ضسٜ  ثطای تفسیط ثٟتط اثطات ٔتغیطٞب، ایٗ ٔسَ زض زٚ سٙبضیٛ ترٕیٗ ظزٜ

ِٛی ٝ ٚ فبغّٝت  ی خغطافیبیی زٚ وطٛض ٚاضزوٙٙسٜ ٚ غبزضوٙٙسٜ زض یه ٔسَ س ٘بذبِع زاذّی سط٘ا

ػٙٛاٖ یه ٔتغیط ٔٛٞٛٔی ْٚ، اثط ٔمطضات فٙی ٚ ثٟساضتی ثٝی استب٘ساضز ثطآٚضز ضس. زض سٙبضیٛی زخبشثٝ

تغیط ٘طخ اضظ وطٛضٞب زض لبِت ٔسَٚ تب زٞس ح ٘طبٖ ٔیی تؼٕیٓ یبفتٝ ثطضسی ضس. ٘تبیٞبی خبشثٝثیطٔ 

ٝوٝ  ِٛیس ٘بذبِع زاذّی سط٘ا ٛض ایطاٖ، فبغّٝت ٛض عطف تدبضی، ٘طخ اضظ ی وط ی خغطافیبیی ٔیبٖ زٚ وط

 ٚ وطٛضٞبی ٚاضزوٙٙسٜ ٚ ٔمطضات فٙی ٚ ثٟساضتی اػٕبَ ضسٜ اظ خب٘ت وطٛضٞبی ٚاضزوٙٙسٜ اثط ٔٙفی 

ِٛیس ٘بذبِع  یزاضی ثط خطیبٖ غبزضات ٔیٍٛی ایطاٖ ثٝ وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزیٝٔؼٙی اضٚپب زاض٘س. ت

ٝ ثزاذّی سط٘ا ٛ ی وطٛضٞبی ٚاضزوٙٙسٜ ٚ ٘طخ اضظ وطٛض ایطاٖ ٘یع زاضای اثطٔ  جت ثط حدٓ غبزضات ٔیٍ

ٚ  ٔٛفمیت تدبضی زض چٙیٗ ثب استفبزٜ اظ ٔسَ خبشٝثٞستٙس. ٕٞ ی استب٘ساضز، ٔمساض پتب٘سیُ تدبضی

ٛض اسپب٘یب ثب غبزضاتی چٟبض ثطاثط  ی اضٚپب ثطآٚضزغبزضات ٔیٍٛ ثٝ وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزیٝ  ضس. وط

 تطیٗ ٔٛفمیت تدبضی، پبییٗٔٛفمیت %1یت تدبضی ٚ وطٛض إِٓبٖ ثب ٞبی ٔٛخٛز ثبالتطیٗ ٔٛفمظطفیت

ٜ اظ ظطفیتزض استف سزازٜثٝ ذٛز اذتػبظ ضا ٞبی ٔٛخٛز بز  .٘ا
 

 JEL:C01, C23, F11, Q13بٌذيطبقِ
 

 .تدبضی، ٔسَ خبشثٝ، ٔیٍٛ، پبُ٘ زیتب، پتب٘سیُ ی اضٚپباتحبزیٝ :كليذي ّايٍُاش

                                                 
 .زا٘طٍبٜ تطثیت ٔسضس، تٟطاٖ، ایطاٖ وطبٚضظی زا٘طىسٜ یبض ٌطٜٚ التػبز وطبٚضظیاستبز -1

 وبضضٙبس اضضس التػبز وطبٚضظی زا٘طٍبٜ تطثیت ٔسضس. -2
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 پیشگفتار
ٌیطی زض ز٘یبی سطاسط ضلبثت أطٚظ، ٔٛفمیت ٞط ّٔت زض ٌطٚ زضن ٚ ضٙبذت أىب٘بت ٔٛخٛز ٚ ثٟطٜ

ٞب است ٚ ایٗ أط ٟٔٓ زض اثؼبز ٚ ظٔیٙٝ یتط زض ٕٞٝی ثیطٟب زض خٟت ضضس ٚ تٛسؼٝثٟیٙٝ اظ آ٘

   وطٛض ٔب وٝ سبِیبٖ زضاظ است تىیٝ ثط زضآٔسٞبی ٘فتی زاضتٝ، ثسیبض ضطٚضی ٚ حیبتی ثٝ ٘ظط 
ی غبزضات غیط٘فتی تٟٙب ثٝ افعایص زضآٔس اضظی اظ عطیك (. أطٚظٜ تٛسؼ1384ٝ)حمیمی،ضسسٔی

 ػٙٛاٖ یه ضاٞجطز ضضسضا ثٝتطی ؛ ثّىٝ ٘مص ٟٔٓضٛزی غبزضات وبالٞب ٚ ذسٔبت ٔحسٚز ٕ٘یتٛسؼٝ

 زض ٚ زٞسٔی ضا افعایص اضظی زضآٔسٞبی ظیطا (.1374)ٌٛٞطیبٖ،ی التػبزی ثٝ ػٟسٜ زاضزٚ تٛسؼٝ

 .سبظزٔی ٕٔىٗ اضظی است، ٞبیٞعیٙٝ ٔتضٕٗ وٝ ضا التػبزی یتٛسؼٝ ٞبیثط٘بٔٝ اخطای ٘تیدٝ
             وٝ وٙسٔی دبةای اضظی زضآٔسٞبی زض ٘ٛسبٖ یظٔیٙٝ زض ایطاٖ یی ٌصضتٝتدطٝث

 وطبٚضظی ٔحػٛالت غبزضات ٚیژٜثٝ ٚ غیط٘فتی غبزضات ی افعایصزض ظٔیٙٝ ٞبییٌصاضیسیبست

ای زاضز ٚیٜژ إٞیت وبالٞب ٌٛ٘ٝاٗی غبزضات ثط ثطػٛأُ ٔٛ ضٙبسبیی ٕٞیٗ زِیُپصیطز. ٝث ا٘دبْ
 (. 1385ضیب، )ثی

 ثٗی اٗی زض .است طٛضو غیط٘فتی غبزضات اظ ظیبزی ثرص ایطاٖ طبٚضظیو ٔحػٛالت غبزضات

 ثطزاضیثٟطٜ طٛضٞبو اظ ثسیبضی زض. است ثطذٛضزاض ذبغی إٞیت اظ ٔیٍٛ ٔحػَٛ ٚ ضیالت تِٛیسات

ٚ  اختٕبػی ٔسبئُ حُ ٚ اضظی زضآٔس ستو ثٝ ٔٙدط ٘یبظ ٔٛضز پطٚتئیٗ ٔیٗبت ثط ػالٜٚ آثعیبٖ اظ
 وطٛض، ضیالت زض حبضط حبَ زض(. 1384)وطیٓ ٚ ٕٞىبضاٖ، زٌطزٔی ثیىبضی خّٕٝ اظ التػبزی

 غٛضت زض. زاضز ٚخٛز غبزضات ثطای آثعیبٖ ا٘ٛاع پطٚضش ٚ غیس خّٕٝ اظ فطاٚا٘یی ٜثبِمٛ ٞبیظطفیت

 ٔیٗبت چٖٛ اٞسافی سٛی ثٝ طٛضو ضیالت یتٛسؼٝ ثب تٛأٖی ٔٙبست ضیعیثط٘بٔٝ ٚ ٔسئٛالٖ تٛخٝ
 .ثطزاضت ٌبْ ثیىبضی ٔؼضُ حُ ٚ ظاییاضتغبَ وطٛض، ٘یبظ ٔٛضز اضظ ٚ پطٚتئیٗ

 ثط زاضز. ٕٞچٙیٗ وطٛض ایطاٖ ضا زض غیس یسبثمٝ لطٖ ثیص اظ ٘یٓ وٝ است آثعیب٘ی خّٕٝ اظ ٔیٍٛ

ٔسبػس  ظٔیٗ ٞعاض ٞىتبض یىػس حسٚز وطٛض سبحّی خٙٛة ٘ٛاحی زض ٌطفتٝ ٔغبِؼبت غٛضت اسبس

ّٙس زض ٔیٍٛ ظیطوطت سغح ثطاثط زٚ ذٛز وٝ ایٗ است ٔٛخٛز ٔیٍٛ پطٚضش خٟت اِؼبزٜقفٛ ٚ  تبی
(. ٔیٍٛ یىی 1384تجبض، )ٞبضٕیزاضز ضا خٟبٖ پطٚضضی زض ٔیٍٛی ظیطوطت سغح ثبالتطیٗ وٝ است

تطیٗ ٔٛاز غصایی زض ثبظاض خٟب٘ی است ٚ اظ عطف زیٍط ٔػطف ٚ تمبضبی وطٛضٞبی تٛسؼٝ اظ ٌطاٖ

زِیُ اٍِٛی ٔػطف زاذّی ٚ ٘یع ٌط٘ای ٚیژٜ ٝثٝث ٚ ثطٚتٕٙس ثطای ٔیٍٛ ثبالست. ی غٙؼتییبفتٝ
ضٛز وٝ زض غٛضت تٛخٝ ٔٙبست ٔیٍٛ، ثرص اػظٓ ٔیٍٛی تِٛیس ضسٜ ٝث ذبضج اظ وطٛض غبزض ٔی

ٝ زضآٔسٞ  (.1381)ٔطتضٛی، بی اضظی ٚ التػبز ّٔی ذٛاٞس زاضتوٕه ثعضٌی ث

ٛض، ثطضسی ٚضؼیت ِصا ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت تدبضت ٔیٍٛی ایطاٖ زض التػبز ثرص وطبٚضظی وط

ی سٛی ثبظاضٞبی ػٕسٜٞبی تدبضی ٔیٍٛ ثٌٝصاض ثط خطیٖبثیطٛأُ تبتدبضی ایٗ ٔحػَٛ ٚ ضٙبذت ػ
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ٞبی ٔٙبست زض ضاستبی غبزضاتی آٖ حبئع إٞیت است. ضٙبسبیی ایٗ ػٛأُ خٟت اتربش سیبست

ٖ، ضسس تب ثب تٛخ٘ظط ٔیبزضات ٔیٍٛی ایطاٖ أطی ضطٚضی ٝثی وٕی ٚ ویفی غتٛسؼٝ ٝ ثٝ آ

 تػٕیٕبت الظْ ثطای تٛسؼٝ ٚ سبٔب٘سٞی غبزضات ٔیٍٛی ایطاٖ اتربش ٌطزز. 
ٞبی تدبضی ٚ ٘مص ٞبی تدبضی وطٛضٞب زض ثٟجٛز فؼبِیتثب تٛخٝ ٝث إٞیت تٛخٝ ٝث پتب٘سیُ

ٞبی ٔسٚ٘ی زض خٟت ضیعی سیبستٌیطی ٚ ثط٘بٔٝٞب زض ٔسیطیت، تػٕٓیضٙبسبیی اٗی پتب٘سیُ

ْ ضسٜ است.ی تدبضت تٛسؼٝ  وطٛضٞب، ٔغبِؼبت ثسیبضی زض ایٗ ظٔیٙٝ ا٘دب
َ  ،ضٚزوبض ٔیٝ ثطای ثطآٚضز پتب٘سیُ تدبضی ٝثٞبیی وتطیٗ ضٚشیىی اظ ٔؼطٚف ٔسَ خبشثٝ است. ٔس

ٛ٘ٗ)1962خبشثٝ اِٚیٗ ثبض تٛسظ تیٙجطٌٗ) ٚ پٛی وبض ثطٜز إِّّی ٝث( ثطای تٛغیف تدبضت ثٗی1963( 

ساضز تدبضت ثٗیضس. تیٙجطٌٗ ایٗ ٔسَ ضا ثط بَ ٚ است٘ب  42إُِّ وٝ زض ٔیبٖ ای ثطآٚضز خطیبٖ ٘ٔط

، ضغٓ سبزٌیوطٛض زض غیبة ٔٛا٘غ تدبضی ثطلطاض ثٛز، ٌستطش زاز. ٚی اثجبت وطز وٝ ایٗ ٔسَ ػّی
وٙس. تیٙجطٌٗ ذٛثی تٛغیف ٔیاش ثٛزٜ است ضا ثٝٞبی ٔرتّف ٔتغیط ٚاثستٝ وٝ ٞسف ٔغبِؼٝخٙجٝ

بُٔ ٔتغیطٞبی ٔٛٞٛٔی ٞبی زیٍطی ضا ٘یع ترٕیٗ ظز وٝ ضی استب٘ساضز، ٔسَػالٜٚ ثط ٔسَ خبشٝث

ٝ ثٛز. ٘بٔٝثطای ٔٛافمت ٖ وطٛضٞبی عطف ٔؼبّٔ  ٞبی تدبضی ٚ ٚخٛز ٔطظٞبی ٔطتطن زض ٔیب
ٝ پس اظ ٕٞىبضی ٞبی تیٙجطٌٗ ٚ پٛیٛ٘ٗ، پژٚٞطٍطاٖ زیٍطی ٘یع زض ٔغبِؼبت ظیبزی اظ ٔسَ خبشث

ضا ٝث  i  ٚj( خطیبٖ تدبضت ثیٗ زٚ وطٛض 1966ُّٕ استفبزٜ وطز٘س. الیٕٙٗ)اِی تدبضت ثیٗزض ظٔیٙٝ

GDP ّٝ٘سجت زاز. ٚی خٕؼیت ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ( آٟ٘ب )ٔتغیط خب٘طیٗ ٞعیٙٝزٚ وطٛض ٚ فبغ

ٖ زیٍطی ٔیعاٖ زضآٔس سطاٝ٘ ب زض ٘ظط ٌطفت. ٘ٛیسٙسٌبی آٟ٘ػٙٛاٖ ٔؼیبضی ثطای ا٘ساظٜوطٛضٞب ضا ثٝ
ٚ  1991ا٘س)وٛٚ ٚ وبضیٕطا،ی التػبزی یه وطٛض ٔس٘ظط لطاض زازٜی ثطای تٛسؼٝػٙٛاٖ ٔؼیبضضا ثٝ

س2002َوبضیّٛ ٚ ِی،  ُ خٕؼیت ٞستٙس(.ٔ  ی تىٕیُ ضسٜ ثبظ اغّت ثٝ ٔسَ خبشٝث ،ٞبیی وٝ ضٔب

ضٚز وبض ٔی(. اظ ٔتغیطٞبی زیٍطی وٝ ػٕٛٔب زض ٔسَ خبشٝث ٝث2004ٌطز٘س)چًٙ ٚ ٚاَ،ٔی
ٞبی فطٍٞٙی ٘ظیط ظثبٖ ٚ یب ضٚاثظ تبضیری س وٝ ثطای ٕ٘بیص ٔطبثٟتٔتغیطٞبی ٔٛٞٛٔی ٞستٙ

ٜ ثٝ ٕٞچٖٛ استؼٕبض ٖ وطٛضٞبی تدبضت وٙٙس  ضٚز. وبض ٔیزض ٔیب

بزضات ٔحػٛالت ی غوٙٙسٌٜیطی اظ ٔسَ خبشثٝ، ػٛأُ تؼیٗی( ثب ثٟط2011ٜٔٛزی ٞطٔبٚاٖ)

 وطزٜ ٚ اثطات تِٛیس ٘بذبِع زاذّیٚیژٜ غٙؼت فیجط ٚ ٘د ٚ پبضچٝ ثطضسی ٘سبخی ا٘سٚ٘عی، ٝث
(GDPٝ٘سٟٓ سطا ،) ی زضآٔس ٚ خٕؼیت ضا ثط ضٚی غبزضات ایٗ ٔحػٛالت ترٕیٗ ظزٜ است. ٘تبیح

ی التػبز وطٛضٞبی عطف ٔؼبّٔٝ زض ی خغطافیبیی ٚ ا٘ساظٜزٞس وٝ فبغّٝایٗ ٔغبِؼٝ ٘طبٖ ٔی

ا٘سٚ٘عی تٕبیُ ثٝ غبزضات ٝث ٚ  ی ایٗ وطٛض ٘مص زاضتٝی تدبضت پبضچٝاٍِٛٞبی ضضس ٚ تٛسؼٝ
 ی ٔطبثٟی زاض٘س.وطٛضٞبیی زاضز وٝ زضآٔس سطا٘ٝ



 24 ي ارٍپاّاي تجاري صادرات هيگَي ایراى در اتحادیِعَاهل تعييي كٌٌذُ ٍ پتاًسيل

ٞبی تطویجی ػٛأُ ٔٛثط ثط تدبضت خبشثٝ ٚ زازٜ( ثب استفبزٜ اظ ٔسَ 2010آسٓ اثٛٞتبة ٚ ٕٞىبضاٖ)

افعایص وٝ ٚ زضیبفتٙس  ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زازٜ 2008تب  1998ٞبی عی سبَ وطبٚضظی وطٛض ٔػط

ُ ٞبی تدبضی ٔیزضغسی زض خطیٖب 42/5ایٗ وطٛض ثٝ ضضس  GDPزض  یه زضغسی ا٘دبٔس. زض ٔمبث
GDP ٝ٘تٛاٖ ثٝ ضضس خٕؼیت ٚ ی غبزضات آٖ زاضز وٝ ٔیی ایٗ وطٛض اثط ٔٙفی زض تٛسؼٝسطا

ذٛز ٔٙدط ٝث وبٞص ٝثضٚ ضضس زاذّی ذٛز افعایص تمبضبی وبالٞبی ػبزی ٘سجت زاز. اظ اٗی

بت اضظ ٞٓ ضطایت ٔؼٙیٌطزز. ٘ٛغبزضات ٔی زٞس وبٞص اضظش ٔی زاض ٔثجتی زاض٘س وٝ ٘طبٖس٘ب
ّٝ تدبضت وطبٚضظی اٗی وطٛض ضا تحت تبثیط لطاض ی آٖ پٛ٘س ٔػط زض ٔمبثُ وطٛضٞبی عطف ٔؼٔب

 زٞس.ٔی

ٚ تحّیُ تدبضت غطة پطزاذتٝ ثٝ تدعٝی  ،( زض یه پژٚٞص ثب استفبزٜ اظ ٔسَ خبشث2006ٝٞیّجبٖ)

ای اثطات ٔثجت ایدبز ٞبی تدبضت ٔٙغمٝ٘بٔٝوٝ ثطذی ٔٛافمتّجبٖ ٘طٖب زاز تحمیمبت ٞیاست. 
وطٛض ٚاضزوٙٙسٜٚ   GDPتدبضت ٚ ثطذی اثطات ٔٙفی ا٘حطاف تدبضی زاض٘س. ایٗ اثطات ثب اثط ٔثجت 

ػٙٛاٖ ٔتغیطی وٙٙسٜ ٚ اثطات ٔٙفی فبغّٝ ثٝی خٕؼیت وطٛضٞبی تدبضتٚ ا٘ساظٜ غبزضوٙٙسٜ

ٜ است. تب  ثیطٌصاض ثط حدٓ تدبضی وطٛضٞب تٛضیح زازٜ ضس
ٞبی تدبضی ( فطغت1388)ضضبیی خّٕٝ اظ. است ٌطفتٝ غٛضت ظٔیٙٝ ایٗ زض ٔغبِؼبتی ٘یع ایطاٖ زض

ٞبی ثطای ٔحػٛالت ٔٙترت وطبٚضظی عی سَب (OICایطاٖ ٚ وطٛضٞبی ػضٛ وٙفطا٘س اسالٔی)

وٝ وُ سبذتبض تدبضی ایطاٖ ٚ وطٛضٞبی اسالٔی ٌیطز ثطضسی وطزٜ ٚ ٘تیدٝ ٔیضا  2006تب  2002

سَ خبشٝث زض اٗی ٔغبِؼٝ ٘طٖب زازٜ است اظ زضخٝ ی تطبثٝ پبییٙی ثطذٛضزاض است. ٘تبیح حبغُ اظٔ 
وٝ ٍٕٞطایی التػبزی تٛا٘ستٝ است حدٓ تدبضت ٔحػٛالت وطبٚضظی ایطاٖ ضا افعایص زٞس. اثط 

ٝ ثط حدٓ تدبضت ٔحػٛال بذبِع زاذّی سط٘ا زاض است. ٕٞچٙٗی ت وطبٚضظی ٔثجتٚ  ٔؼٙیتِٛیس٘ 

ٍط ایٗ ٔغّت ثٛزٜ است وٝ وطٛضٞب وٕتطی ٝث  تٕبیُ ،ی ثیطتطثب فبغّٝ یاثط ٔٙفی ٔتغیط فبغّٝ ثی٘ب
ٝ زاض٘س.  تدبضت زٚ خب٘ج

ثط ثط غبزضات ٔیٍٛ ضا ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض زازٜ ٚ ٔتغیطٞبی ( زض تحمیك ذٛز ػٛأُ 1387ٛٔتٛحیسی)

ی ٚاضزوٙٙسٜ ٚ ٝ لیٕت غبزضاتی ٔیٍٛ، تِٛیس ٘بذبِع زاذّی وطٛضٞبی ػٕسٜ٘سجت لیٕت خٟب٘ی ث

ٌیطز وٝ ٔمساض غبزضات ثط زض ٘ظط ٌطفتٝ است. ٚی ٘تیدٝ ٔیػٙٛاٖ ٔتغیطٞبی ٔٛا ٝث٘طخ ٔجبزِٝ ض
ِیس  .وطص استی ٔمساض لیٕت خٟب٘ی ثٝ لیٕت غبزضاتی ٔیٍٛ ثی٘سجت ثٝ ضاثغٝ أب ٘سجت ثٝ تٛ

ٝ وطص٘بذبِع زاذّی وطٛضٞبی ػٕسٜ  ثبضس. پصیط ٔیی ٚاضزوٙٙسٜ ٚ ٘طخ ٔجبزِ

ای ٔطبثٝ پتب٘سیُ تدبضی ٔحػٛالت وطبٚضظی ضا زض ٔیبٖ ایطاٖ ٚ ( زض ٔغبِؼ1386ٝوطیٕی)
ٚ  ی تؼٕیٓوطٛضٞبی ػضٛ وٙفطا٘س اسالٔی ثطضسی ٕ٘ٛز. ٚی ثب استفبزٜ اظ ٔسَ خبشٝث    یبفتٝ

 پتب٘سیُ تدبضی ٔٙبسجی زض ایٗ یىپبضچٍی التػبزی خٟت تٕطوع ثطٞبی تبثّٛیی ٘طبٖ زاز وٝ زٜزا
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ٞب ٚ پتب٘سیُ تدبضی ٔحػٛالت وط تدبضت وبالٞبی وطبٚضظی ٚخٛز زاضز بٚضظی زض ٔیبٖ اٗی وطٛض

 یبثس.است ٚ حدٓ خطیب٘بت تدبضی آٟ٘ب افعایص ٔی 51%

غٛضت ٔدٕٛع غبزضات ٘بت تدبضی ٌطٚٞی اظ وطٛضٞب ثٝاوثط ٔغبِؼبت ٔطثٛط ثٝ ٔسَ خبشثٝ اظ خطیب
وطبٚضظی ایطاٖٚ  ا٘س. زض ثطضسی تدبضت ٔحػٛالت ٚ ٚاضزات ٚ ثسٖٚ تفىیه ثرطی استفبزٜ ٕ٘ٛزٜ

٘سضت اظ . أب ثٝٞبی ٔتٙٛػی استفبزٜ ضسٜ استثط ثط ضٚ٘س غبزضاتی ایٗ ٔحػٛالت، اظ ضٚشػٛأُ ٔٛ

ٜ ضسٜ است. زض ٞبی غبزضاتی آٟ٘ب استفبزٚیژٜ ظطفیتٝث خبشثٝ زض ثطضسی ٚضؼیت تدبضی ٚاٍِٛی 
ٖ ثب استفبزٜ اظ ٔسَ خبشثٝ، ظطفیتتب است ایٗ ٔمبِٝ سؼی ضسٜ  ٞبی غبزضاتی ٔیٍٛی ایطاٖ زض ٔیب

ی ثطلطاضی ایٗ خطیبٖ تدبضی وٙٙسٜی اضٚپب ثطضسی ضسٜ ٚ ػٛأُ تؼییٗوطٛضٞبی ػضٛ اتحبزٝی

اظ ٔٙبثغ  90تب  70ٞبی ٘یبظ زض ضاستبی تحمیك عی سبَ ٔطرع ضٛز. اعالػبت ٚ آٔبضٞبی ٔٛضز

ٞبی خٟب٘ی، ثب٘ه ٔؼتجط ٘ظیط سبظٔبٖ ٌٕطن خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ، سبظٔبٖ ضیالت، ثب٘ه زازٜ
ٟب٘ی)  یپژٚٞطىسٜ، تحمیمبت ضیالت ایطاٖ یسسٝٛٔ ( FAO1ٚٔطوعی، سبظٔبٖ ذٛاض ٚ ثبض خ

 استرطاج ضسٜ است. ٔیٍٛی وطٛض

 روش پژوهش
ُ عٛض ثبِمٜٛ ٔیی ٔیعاٖ تدبضتی است وٝ وطٛضٞب ثٝپتب٘سیُ تدبض      تٛا٘ٙس ثب تٛخٝ ثٝ ػٛٔا

ٞبی ٔتؼسزی ٞبی تدبضی ضٚشی تدبضی ثب یىسیٍط زاضتٝ ثبضٙس. ثطای تؼیٗی پتب٘سیُوٙٙسٜتؼییٗ
 ٌٛ٘ٝ سیبستٞب زض ٔٛاضزی وٝ وطٛضٞبی ٔٛضز ٘ظط زض اثتسا ٞیچٚخٛز زاضز وٝ اوثط ایٗ ضٚش

)ضضبیی، ضسس٘ظط ٔی، ثسیبض ٔٙبست ٝثتدبضی ٕٞبٍٞٙی اتربش ٘ىطزٜ ٚ ضٚاثظ تدبضی ٘بظِی زاض٘س

1388 .) 
 یسبٜز ثطآٚضز اِف( ضٚش ٌطٜٚ: سٝ زض تٛاٖضا ٔی تدبضی پتب٘سیُ ثطآٚضز ٞبیضٚش ٔدٕٛػٝ

 ضبذع خّٕٝ تب ٔطبثٝ آظٖٔٛ اظ استفبزٜ ثب پتب٘سیُ تدبضی ثطآٚضز تدبضی؛ ة( ضٚش پتب٘سیُ

ٚ ٕ٘ٛز ثٙسیزست2ٝخبشثٝ ٔسَ اظ استفبزٜ ثب پتب٘سیُ تدبضی ثطآٚضز ج( ضٚش وسیٙٛس؛ )پطٔٝ 

زض ایٗ ٔمبِٝ اظ ضٞیبفت ٔسَ خبشثٝ ثطای اضظیبثی پتب٘سیُ تدبضی ٔیٍٛی ایطاٖ زض  .(1388ٕٞىبضاٖ،
 ی اضٚپب استفبزٜ ضسٜ است.اتحبزیٝ

 هذل جاربِ

 إٞیت ظیبزی زٚخب٘جٝ تدبضی خطیب٘بت تٛضیح زض وٝ تاس ٔٙبسجی ثسیبض ٞبیٔسَ اظ خبشثٝ ٔسَ

ٛزٖ پصیطزاضز. وٙتطَ  خبشٝث ٔسَ ثٝ ٔطثٛط ٞبیٔعیت خّٕٝ اظ ٔٙبست ٔتغیطٞبی تؼساز ٚ ٞبزازٜ ث

 وطٛضٞبی التػبزی یا٘ساظٜ یٚسیّٝثٝ ضا  jوطٛض ثٝ iوطٛض  اظ تدبضی خطیبٖ ٔسَ، ایٗ است.

                                                 
1Food and Agricultural Organization (FAO) 

2Gravity Model 
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(. 1389ٕىبضاٖ،)اضزوب٘ی ٚ ٞزٞسٔی تٛضیح ٟبآ٘ ثیٗ خغطافیبیی یفبغّٝ ٚ ٚاضزوٙٙسٜ ٚ غبزضوٙٙسٜ

ٔب٘غ ٚ تطٛیك ذبغی ٚخٛز ٘ساضز، خطیٖب تطیٗ حبِتزض سبزٜ  ٞبی تدبضی زٚ خب٘جٝ ضا ٚلتی وٝ 

ی التػبزی زٚ وطٛض ٚ تبثؼی غٛضت تبثؼی ٔستمیٓ اظ ا٘ساظٜٖ ثب استفبزٜ اظ یه ٔسَ خبشثٝ ٝثتٛأی
 (:1380)عیجی ٚ آشضثبیدب٘ی،یبی ثیٗ زٚ وطٛض زض ٘ظط ٌطفتغطافی خٔؼىٛس اظ فبغّٝ

(1) Xij = f(GDPi, GDPi,Dij ( 

 وٝ زض آٖ: 

Xij وطٛض ٗ ٖ تدبضت ثی  i   ٚj: خطیب

GDPi  تِٛیس ٘بذبِع زاذّی وطٛض :i 

GDPi  تِٛیس ٘بذبِع زاذّی وطٛض :j 
Dij ّٝوطٛض : فبغ ٗ  jاظ وطٛض  iی فیعیىی پبیترت ثی

 

 استاًذارد  يجاربِ الگَي

ی ا٘ساٜظ یٚسیّٝضا ٝث jوطٛض  ٝث iوطٛض  اظ خبشثٝ، سغح غبزضات اٍِٛی فطْ، تطیٗاسبسی زض
ٟب ی خغطافیبییفبغّٝ ٚ خٕؼیت(ٚ  GDP)التػبزی زٚ وطٛض زٞس. ثط ایٗ اسبس ٔی تٛضیح ثٗی آ٘

( 2ی )غٛضت ضاثغٝترٕیٗ تٛاثغ غبزضات ٚ ٚاضزات ثٝ تٛاٖ ثطایی استب٘ساضز ضا ٔیاٍِٛی خبشٝث

ٝ وطز.   فطِٔٛ

(2) Ln Xijt = �0 + �1 lnYit+�2 lnYjt+�3 lnNit+�4 lnNjt+�5 lnDijt + �6 Pijt +��ijt 

Xijt وطٛض ٗ ٖ تدبضت ثی  tزض ظٔبٖ  i   ٚj: خطیب

Yit  تِٛیس ٘بذبِع زاذّی وطٛض :i  ٖزض ظٔبt 
Yjt  تِٛیس ٘بذبِع زاذّی وطٛض :j  ٖزض ظٔبt 

Dijt ّٝوطٛض : فبغ ٗ  jاظ وطٛض  iی فیعیىی پبیترت ثی

Nit  ٖزض ظٔب ٜ  t: خٕؼیت وطٛض غبزضوٙٙس

Njt  ٖ  t: خٕؼیت وطٛض ٚاضزوٙٙسٜ زض ظٔب
Pijt ٔتغیطٞبی ٔٛٞٛٔی : 

�ijtّٕٝاست ٘طٔبَ تٛظیغ زاضای عٛضٔؼَٕٛثٝ ی ذغب وٝ: خ. 

ٞبی تدبضی پیسا خطیٖب( ٔؼتمس٘س وٝ ٞسف استفبزٜ اظ اٍِٛٞبی خبشثٝ ثطای 1993سب٘سٛ ٚ ٕٞىبضاٖ)
ٞبی ٟٔٓ ایٗ اٍِٛٞب ایٗ است وٝ ثطای ٞط ای التػبزی ذطزی ثط آٟ٘ب ثٛزٜ ٚ اظ ٚیژٌیوطزٖ پبٝی

 ٝ ِٛیس ٘بذبِع زاذّی سط٘ا خفت اظ وطٛضٞب لبثُ وبضثطز است. ثطای ایٗ ٔٙظٛض وبفی است وٝ ت

(GDP :وطز ٝ ٝ غٛضت ظیط اضبف ٛ ث ٝ سٕت ضاست اٍِ  ( ضا ث
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(2) Ln Xijt = �0 + � 1 lnYit + � 2 lnYjt  + � 3 ln yit + � 4 ln yjt + � 5 lnDijt + �6Pijt + �ijt              

yit ٝ٘زض ظٔبٖ : تِٛیس ٘بذبِع زاذّی سطا ٜ  tی وطٛض غبزضوٙٙس
yjt ٝ٘ی وطٛض ٚاضز٘ٙسٜ زض ظٔبٖ : تِٛیس ٘بذبِع زاذّی سطاt 

ٝ آیب ٔحػَٛ ٔس٘ظط زٞٙسٜتٛا٘س ٘طبٖسطا٘ٝ ٔی GDPی آٟ٘ب ضطیت ثٝ ػمیسٜ ی ایٗ ٔٛضٛع ثبضس و

ثط است یب وبضثط ٚ یب ثطای وطٛض ٚاضزوٙٙسٜ، ٔحػَٛ ٔٛضز ٘ظط ِٛوس ثطای وطٛض غبزضوٙٙسٜ سطٔبٝی
 است یب ضطٚضی؟

 1ي تعوين یافتِالگَي جاربِ

ساضز اٍِٛی ثٝ زیٍط ٔتغیطٞبی سطی یه خبشثٝ، اٍِٛی ٌستطش ٚ ثسظ ثطای  ضٛ٘ساضبفٝ ٔی است٘ب
ُ ایٗ ٔتغیطٞب وٝ  ٔمساضی ثٝ غٛضت وٝ ٔدبظی ٚالؼی، ٔتغیطٞبی اضظ است: ٘طخ ظیط ٔٛاضز ضٔب

ا٘س تٛٞبی تدبضی ٚ ٞط ػبّٔی وٝ ٔی٘بٔٝٔطتطن، لٛا٘یٗٚ  ٔمطضات ٚ ٔٛافمت ظثبٖ اثط ٔب٘ٙس ٘یستٙس

ٛزٖ ٔتفبٚت ثٝ تٛخٝ ثب وٙٛ٘ی یٔغبِؼٝ ثیط لطاض زٞس. زضتدبضت ٔیبٖ زٚ وطٛض ضا تحت تب  ظثٖب ث
استب٘ساضز  یخبشثٝ اٍِٛی زض ایٗ ٔتغیط اضٚپب یاتحبزٝی ػضٛ ظثبٖ وطٛضٞبی ثب وطٛض ایطاٖ ضسٕی

 ضٛز. زذبِت زازٜ ٕ٘ی

ٝ ٔیپس اٍِٛی خبشثٝ ٖ ضٛز:4ی )غٛضت ضاثغٝتٛا٘س ثٝی تؼٕیٓ یبفت  ( ثیب
(4) Ln Xijt = �0 + � 1 lnYit + � 2 lnYjt  + � 3 ln yit + � 4 ln yjt + � 5 lnDijt + �6Eijt + �7Gijt + �8Nijt + �ijt   

Eijt ٖ٘طخ اضظ ٚالؼی زٚ وطٛض زض ظٔب :t 

Gijtٖٔدبظی( ٔتغیط غٛضت)ثٝٔطتطن : ظثب 
Nijtٞبی تدبضی: لٛا٘یٗ، ٔمطضات ٚ ٔحسٚزیت 

َ، غٛضت ٍِبضیتٕی ٞستٙس ٚ ضطایت ٔتغیطٞب ثیبٍ٘ط وطص ٔیٔتغیطٞب زض ٔسَ ٝث ثبضٙس. زض ایٗ ٔس

Y ٍط ا٘ساظٜ التػبزی زٚ وطٛض ٔی ِیس ٘بذبِع زاذّی ثیب٘ ِیس یب تٛ ثبضس. زض ٚالغ ثب افعایص تٛ
ضٛز. یؼٙی ػطضٝ ٚ تمبضب ٘بذبِع زاذّی، تٛا٘بیی وطٛض ثطای خصة ٚ تِٛیس ٔحػٛالت ثیطتط ٔی

ٙٙسٜ ٚ ٚاضزوٙٙسٜ ثیطتط ٔی ضٛز. اظ آ٘دبیی وٝ تِٛیس ٘بذبِع ثطای تدبضت ثیٗ زٚ وطٛض غبزضو

اظ تِٛیس ٘بذبِع زاذّی  ی حبضطذّی ثٝ تٟٙبیی ثیبٍ٘ط تٛاٖ التػبزی یه وطٛض ٘یست، زض ٔغبِؼٝزا

ضٛز. تِٛیس ٘بذبِع ػٙٛاٖ تٛا٘بیی زٚ وطٛض زض ػطضٝ ٚ تمبضبی یه ٔحػَٛ استفبزٜ ٔیسطا٘ٝ ٝث
ٙٙسٜ یب ٚاضزوٙٙسٜ ٝث ضٚز. وبض ٔیسطا٘ٝ ضبذػی ثطای سغح زضآٔس یب لسضت ذطیس وطٛضٞبی غبزضو

ِصا ضاخغ ثٝ  ثیٙی است.ػالٔت ایٗ ٔتغیطٞب غیط لبثُ پیص سطا٘ٝ، GDPثب تٛخٝ ثٝ اثط خٕؼیت زض 

یه ػبُٔ ثبزْٚا زض  Dijtی خغطافیبیی عٛض لغغ ٘ظط زاز. ٔتغیط فبغّٝتٛاٖ ثٕٝ٘ی 2�ٚ  1�ػالٔت 
ثٝ ثبظاض ضا  ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ، ظٔبٖ ٚ ٔٛا٘غ زستطسیتدبضت است وٝ ٔٛا٘غ تدبضت اظ لجیُ ٞعیٙٝ

                                                 
1- Augmented Gravity Model 
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ی ضٚز وٝ ثیبٍ٘ط آٖ است وٝ ثب افعایص فبغّٝزٞس. ثطای ایٗ ٔتغیط، ػالٔت ٔٙفی ا٘تظبض ٔی٘طبٖ ٔی

ی حُٕ ٚ ٘مُٚ  ظیطا ٞعیٙٝ ؛ضٛزخغطافیبیی ثیٗ زٚ وطٛض، حدٓ ضٚاثظ تدبضی ثیٗ آٟ٘ب وٕتط ٔی

ٖ افعایص ٔی  یبثس. ٔست آ
َ خبشثٝٚیژٌی  ٞبی ٔس

َ خبشثٝ یه ٝث ػجبضت زیٍط، یه ٔس ی زٚخب٘جٝ)زٚعطفٝ( است.ٝزِی خبشثٝ یه ٔؼبٔؼبزِٝ -

ی تطویجی اظ ٔتغیطٞبی والٖ التػبزی زٚ ٚسیّٝٔتغیط ٔطثٛط ثٝ تدبضت)ٔؼٕٛال غبزضات( ضا ٝث

ٜ ، ٘طخ اضظ، لیٕت  زٞس. ٞب ٚ ...( تٛضیح ٔیوطٛض )٘ظیط ا٘ساظ

سَ خبشٝث ٔی - بی ثطآٚضز ٔمساض یب ثطآٚضز یهٔ  ٗ عجیؼتٚ  ٔتٛا٘س ثط ٔٙج بٞیت خطیٖب تدبضی ثی

 وبض ٌطفتٝ ضٛز. زٚ وطٛض ثٝ

پصیطی سبذتبض س تب ثتٖٛا ثب استفبزٜ اظ ا٘ؼغبفزٞٞب اخبظٜ ٔیی تئٛضیه لٛی ایٗ ٔسَپطتٛاٝ٘ -

ٚیژٜ زض ٔٛضز وطٛضٞبی طثٛط ثٝ ٔحسٚزیت یب ضؼف آٔبضی ثٝٞب زض ٔٛالغ ثطٚظ ٔطىالت ٔٔسَ
َ تٛسؼٝ، ضىُ ظبٞطی ٔسَ  غٛضت ٔتٙبسجی تغییط زاز. ب ضا ثٝٞزض حب

یه ٔسَ  ی اعالػبت ٚ آٔبض ٔٛخٛز ٚٚسیّٝظیبزی ثیٗ یه ٔسَ لبثُ ترٕیٗ ٝث اظ عطفی فطق -

ٞب ثطاظش ضٛز، ٚخٛز ٘ساضز. ِصا زض ٔٛاضز ظیبزی ٕٔىٗ است ثط زازٜ آَ وٝ ثتٛا٘س وبٔالایسٜ

 ٞبی ثطآٚضزی زض حس ثبالیی ٘جبضس. ٔیعاٖ تػطیح ٔسَ

    سٙدی اظ ٘ٛع ٞبی التػبزبی ٔٛضز استفبزٜ، ٔسَثبالذطٜ ایٙىٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔتغیطٞٚ  -

ٝ تطخیحب ثطای ثطآٚضز زازٜٔسَ ُ غبزضات ٚ ... ( ٔٙبستٞبی والٖٞبی خبشث  ثبضٙس. تط ٔی)و

 هذل جاربِ ٍ ابسارّاي اقتصادسٌجی

 ٘ٛع است:  سٝ التػبزسٙدی ٍٛٞبیاِ لبِت زض خبشثٝ اٍِٛٞبی ترٕیٗ ثطای استفبزٜ ٔٛضز ٞبیزازٜ

 .تطویجی ٞبیزازٜ -3ظٔب٘ی      سطی ٞبیزازٜ -2ػطضی      ٔمغؼی ٞبیزازٜ -1

 ٔمغغ ٞبیزازٜ اظ تطویجی حمیمت زض وٝ تطویجی ٞبیزازٜ اظ استفبزٜ تدبضت ثٝ ٔغبِؼبت ٔطثٛط زض
 (. 1389اِسیٙی،)ضٕسضسسٔی ٘ظطثٝ تطٔٙغمی ٞستٙس ٚ سطی ظٔب٘ی ػطضی

 .ثٛز اػتٕبزتطذٛاٞس لبثُ ضطایت ٚ ضٛزٔی تطثیط ٔطبٞسات اَٚ: تؼساز

ٞبی زضسبَ وطٛضٞب خب٘جٝ زٚ تدبضت ثطضسی ٞسف ٔؼٕٛال خبشثٝ اٍِٛٞبی زض ىٝایٙ ثٝ تٛخٝ زْٚ: ثب

وطٛضٞب  ظٚج ٞط تدبضت ٔطرع آثبض تؼییٗ أىبٖ تطویجی ٞبیزازٜ اظ استفبزٜ ثب است ٔرتّف
 اضتجبط ثیٗ ىٝایٙ آذط زض ٚ ٘ساضز ٚخٛز أىب٘ی چٙیٗ ٔمغؼی ٞبیزازٜ زض وٝزاضز. زضحبِی ٚخٛز

ٞب سبیط ٔبٖ اظ ِحظٝ ٞط زض ٔتغیط     لسضت  وطز. پس ٌیطیا٘ساظٜ ٔطرع عٛضٝث تٛأٖی ضا ظ

    .ستا اٍِٛٞب اظ زیٍط تطوٙٙس، ثیطٞبی تطویجی استفبزٜ ٔیزازٜ اظ وٝ اٍِٛٞبیی زٞٙسٌیتٛضیح
ٌطعٛضیٝث ظیطا . ثبضسٔی تٛضش زاضای ٌطزز ثطآٚضز )یبٔمغؼی(ظٔب٘ی سطی عطیك اظ ٞبٔسَ ایٗ وٝ ا
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است. تدبضت ثیٗ زٚ وطٛض ٕٔىٗ است تحت ػٛأّی  ٕ٘ٙٛزٜ ِحبػ ضا وطٛضٞب ثٗی ٘بٍٕٞٙی

ٜ لطاض ٌیطز وٝ ٝث ... تبضیری ٚ لٛٔی، سیبسی، ٕٞچٖٛ أٛض فطٍٞٙی، عٛض ٔستمیٓ لبثُ ٔطبٞس

َ ٕ٘ی ٜز٘جٛ  ضٛ٘س.ٚ ٚاضز ٔس
ٔجسا ثٝ غیط ایخّٕٝ ثبیس ایٗ ٔطىُ، ثٙبثطاٗی خٟت ضفغ ی وطٛضٞب ثطاثط )وٝ ثطای ٕٞٝاظ ػطؼ اظ 

    زض ٔٙظٛض، ٕٞیٗٝث ثبضس. وطٛض ٞط ٔرتع اثطات وٝ ٔجیٗ ثبضس است( زض ٔسَ ٚخٛز زاضتٝ

 ضا ا٘فطازی اثطات وٝ است ضسٜ استفبزٜ خبشثٝ ٞبیٔسَ زض 1پبُ٘ زیتب ثطآٚضز ضٚش اظ اذیط ٞبیسبَ
 اٗی زض ػالٜٚٝث ثبضس.ٔی ٔمغؼی ٚ ظٔب٘ی سطی ٞبیزازٜ اظ تطویجی ایٚ ٔدٕٛػٝ ٕ٘بیسٔی ٔسَ ٚاضز

 ٌطفتٝ زض ٘ظط یب ضسٜ حصف ،زاض٘س ثیطتب وطٛضٞب ٔیبٖ تدبضت ثط وٝ اظ ٔتغیطٞبیی ٔسَ تؼسازی

ضٛز   ٔی استفبزٜ یبفتٝتؼٕیٓ یخبشٝث ٔسَ اظ زض ٔغبِؼبت زِیُ، غبِجب ٕٞیٗٝث است، ٘طسٜ

 (.1390پٛض،)ِغفؼّی
ٞبی ثٝ ٔسَ ،یه اظ ضطایت ثبثت یب ٔتغیط ثبضٙس ٞبی ترٕیٗ ثستٝ ٝث ایٙىٝ وسْازض ذػٛظ ضٚش

ٞبی تّفیمی ثٝ زٚ غٛضت وّی عٛض ذالغٝ زاٜزضٛ٘س. ٝثاثطات ثبثت یب اثطات تػبزفی تمسیٓ ٔی

ٝ ٘ٛع زازٜضٛز وٝ ثاثطات ثبثت ٚ اثطات تػبزفی آظٖٔٛ ٔی ٞب ٚ ٔٙبست ثٛزٖ ٔسَ ثبیس اظ یىی ستٝ ث
ٝ ضٛز وٝ اذتالف ٔیبٖ )اثطات ثبثت( فطؼ ٔیٞبی ٘ٛع اَٚوّی زض ٔسَعٛضاظ آٟ٘ب استفبزٜ وطز. ث

ٙبثطایٗ ٞط ٚاحس ٔی تٛا٘س زض ػطؼ اظ ٔجساٚاحسٞب ٔی زاضای یه خعء تٛا٘س ذٛز ضا ٘طبٖ زٞس. ث

ٔجسا   )اثطات تػبزفی( ثطذالف ٞبی ٘ٛع زْٚضٛز. أب زض ٔسَثبضس وٝ ترٕٗی ظزٜ ٔی ػطؼ اظ 

ضٛز ٚ ٝث وٙٙس تفبٚت ٔیبٖ ٚاحسٞب سجت ا٘تمَب تبثغ ضٌطسیٖٛ ٔیٞبی ٘ٛع اَٚ وٝ فطؼ ٔیٔسَ
 زا٘ٙس. عجؼبضا زاضای تٛظیغ تػبزفی ٔی ٕ٘بیٙس، خعء ػطؼ اظ ٔجساػٙبغط ذبضج اظ ٔسَ تٛخٟی ٕ٘ی

ٝ ثٝ ا٘ساظٜ وبفی ثعضي ثبضس تب ثتٛاٖ چٙیٗ فطضی ضا  ٕ٘ٛ٘ ٓ زض ٘ظط ٌطفت. ِصا خعء ػطؼ اظ ثبیس حد

ثبضس ٚ فطٚؼ حبوٓ ثط ایٗ خعء زض ایٗ ٔسَ زاضای یه لسٕت ثبثت ٚ یه لسٕت تػبزفی ٔی ٔجسا
ٜ ٚ ایٗ زٚ، خعء اذالَ خسیسی ثٝ ٝ فطٚؼ حبوٓ ثط خعء اذالَ ثٛز  .آٚض٘سٚخٛز ٔیتػبزفی ضجی

 ّا(آزهَى اٍل)آزهَى برابري عرض از هبذا
H0 = β=1  β2= … = βN 

H1 = βi ≠ βj 
i ≠ j 

ٚ  ٔی Fی ایٗ آظٖٔٛ زاضای تٛظیغ آٔبضٜ ثبضس ٚ زض ٚالغ ٔثُ ایٗ است وٝ ٔب ثب زٚ ٔسَ ٔمیس
ٝ زض ٔسَ ٔمیس، ػطؼ اظ ٔجساغیطٔمیس ٔٛاخٝ ٖ ٞستٙس. ایٓ و  ٞب یىسب

                                                 
1- Panel Data 
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(5)    

(  
    

 )
(   )⁄

(    
 )
(      )⁄

 

  
 ( ُ َ پب٘  (Fixed Effect; ٔس

  
  ; َ  OLSٔس

Nتؼساز ٔمبعغ ; 

T ٜی ظٔب٘ی; زٚض 

K َتؼساز ٔتغیطٞبی تٛضیحی ٔس ; 

NT  تؼساز ٔطبٞسات ; 
ی ٔحبسجٝ وٙیٓ. اٌط آٔبٜضی حبغُ اظ خسَٚ ٔمبیسٝ ٔیی آظٖٔٛ ضا ٔحبسجٝ ٚ ثب آٔبٜضحبَ آٔبٜض

ز ٚ ثسیٗ ٔؼٙی است وٝ ػطؼ اظ ضٛضز ٔی H0ی فطضیٝ ،ی خسَٚ ثبضسآٔبضٜتط اظ ضسٜ ثعضي

زض غٛضت ضز ضسٖ  OLSثبضس. ِصا استفبزٜ اظ ترٕیٗ ٞب ثطای ٔمبعغ ٔرتّف ٔتفبٚت ٔیٔجسا
 (.1388)ضضبیی، بض ثٛزٜ ٚ وبضایی ٞٓ ٘رٛاٞس زاضتی غفط ٘بسبظٌفطضیٝ

 (RE  ٍFE)گسیٌش بيي آزهَى دٍم
 )اثطات ثبثت یب تػبزفی( ثطای ترٕیٗ ٔسَ استفبٜز ثبیستی ٔطرع ضٛز وٝ اظ وسْا ضٚش حبَ

 ضٛز.استفبزٜ ٔی ،اضائٝ ضسٜ است 1980وٝ زض سبَ  1ضٛز. ثطای ایٗ ٔٙظٛض اظ آظٖٔٛ ٞبسٕٗٔی

ٝ آظازی ثطا-ی ایٗ آظٖٔٛ زاضای تٛظیغ وبیآٔبضٜ  ثط ثب تؼساز ٔتغیطٞبی ٔستمُ است.زٚ ثب زضخ

(6)       ( )  [   ̂] ́    [   ̂] 
 ٖ  وٝ زض آ

(7)      [var FE - varRRE]   

ٝ عٛضیثٝ  ٔبتطیس ضطایت ٔتغیطٞبی تٛضیحی زض ٚضؼیت اثطات ثبثت bو

 : ٔبتطیس ضطایت ٔتغیطٞبی تٛضیحی زض ٚضؼیت اثطات تػبزفی̂ 

 : ٔبتطیس تفبضُ ضطایت̂ [̂   ]

[   ̂]  : تطا٘سپٛظ ٔبتطیس تفبضُ ضطایت́
var FE وٛٚاضیب٘س زض حبِت اثطات ثبثت: ٔبتطیس ٚاضیب٘س 

var REٔبتطیس ٚاضیب٘س وٛٚاضیب٘س زض حبِت اثطات ثبثت : 

                                                 
1- Hausman Test 
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[var FE - var RE]-1 ٞب: ٔؼىٛس ٔبتطیس تفبضُ ٚاضیب٘س 

ی غفط ثٛزٖ آظٖٔٛ ٞبسٕٗ، ثطاثطی ضطایت ٔتغیطٞبی تٛضیحی زض زٚ حبِت اثطات ثبثتٚ  فطضیٝ

 تػبزفی است، ِصا:

      ̂     

𝜒
 

 
      ̂    

ٜ ثعضيچٙب٘چٝ آٔبٜض یؼٙی ثطاثطی  .ضٛزی غفط ضز ٔیفطضیٝ ،خسَٚ ثبضس تط اظی آظٖٔٛ ٔحبسجٝ ضس

ٔجسا ٔمبعغ ٔرتّف       ثس .ضٛزثطآٚضزٞبی ایٗ زٚ ضٚش ضز ٔی یٗ ٔفْٟٛ وٝ تفبٚت زض ػطؼ اظ 
ٝ پس ضٚش اثطات تػبزفی ٔٙبست ٕ٘ی .ثبضسغٛضت تػبزفی ٕ٘یٝث ٔتصوط ضس و ِجتٝ ثبیس  ثبضس. ا

ٝ ٔی Eviewsی ٞبسٕٗ زض ٘طْ افعاض آٔبضٜ ُ ٔحبسج ٝ ا٘دبْ ٔحبسجبت ثبال ٘یست.لبث  ثبضس ٚ ٘یبظی ث

ثطای تفسیط ثٟتط اثطات ٔتغیطٞب، اٗی ٔسَ زض ٚز سٙبضٛی ترٕیٗ ظٜز ضس. سٙبضیٛی اَٚ زض لبِت 
ٚ  فبغّٝی استب٘ساضٔسَ خبشٝث ٝ بذبِع زاذّی سط٘ا  ٘ ی خغطافیبیی ٚز ز ثطآٚضز ضس ٚ اثطات تِٛیس

وطٛض ٚاضزوٙٙسٜ ٚ غبزضوٙٙسٜ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت. زض سٙبضیٛی زْٚ ثب استفبزٜ اظ یه ٔسَ 

ٝ تٝ، اثط ٔمطضات فٙی ٚ ثٟساضتی ثٝی تؼٕیٓ یبفخبشٝث غٛضت یه ٔتغیط ٔٛٞٛٔی ثٝ ٔسَ تؼٕیٓ یبفت

َ اضبفٝ ضس. اظ آ یطٚس ٚ وبٞص ثب آِٛزٜ ضسٖ آة 1384٘دبیی وٝ اظ سب ٞبی ذّیح فبضس ثٝ ٘ٛػیٚ 
ایطاٖ ثٝ وطٛضٞبی ٞب، ٔیٍٛٞبی غبزض ضسٜ اظ ویفیت ثٟساضتی ٔیٍٛٞبی ثطزاضت ضسٜ اظ ایٗ آة

ٚ غبزضات ایٗ ٔحػَٛ ٝث اٗی وطٛضٞب ثب ٔطىالتی ٔٛاخٝ  اضٚپبیی ٔٛضز تبییس ثٟساضتی لطاض ٍ٘طفتٝ

زض  =1Dی ٔٛضز ٔغبِؼٝ تب پبیٖب زٚضٜ 1384ٚ اظ سبَ  =0D، 1384ٞبی پیص اظ ثطای سَب ،ضس
چٙیٗ ٔتغیط ٘طخ اضظ وطٛضٞب ثٝ ٔتغیطٞبی ٔسَ افعٚزٜ ضسٜ ٚ اثطات آٖ ثط حدٓ ٘ظط ٌطفتٝ ضس. ٕٞ

ٖ تدبضی ثطضسی ضس.  خطیب

ٞبی ( ثب زاٜزOLS)ِٛیاست اظ ضٚش حسالُ ٔطثؼبت ٔؼٕ ٞبی پبُ٘ زیتب ػجبضتوّی ا٘ٛاع ٔسَعٛضٝث

(. ثطای تؼییٗ وبضاتطیٗ ٔسَ زض ٞط REM)( ٚ ٔسَ اثطات تػبزفیFEM)سَ اثطات ثبثتتطویجی، ٔ
 استفبزٜ ضس.  Fزٚ سٙبضیٛ اظ آظٖٔٛ 

ٟب اظ زازٜزض ثطآٚضز ٔسَ ٗ  ،ضٛزٞبی سطی ظٔب٘ی استفبزٜ ٔیٞبی التػبزی وٝ زض آ٘ اثتسا ثبیستی ای

ٗ ٕچٙیٗ ٍٕٞطایی ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٞب اظ ٘ظط ایستبیی ٚ ٞزازٜ ٌیط٘س. ثٝ اػتمبز ٔترػػی
ٞب ٔٛضز تطزیس ثٛزٜ ٞب، ٘تبیح حبغُ اظ ترٕیٗ ٔسَسٙدی، زض غٛضت ا٘دبْ ٘سازٖ ایٗ آظٖٔٛالتػبز

ٞبی ٔٛضز استفبزٜ زض ایٗ ٔغبِؼٝ سطی ٚ اػتجبض الظْ ضا زاضا ٘رٛاٞٙس ثٛز. اظ آ٘دب وٝ ثطذی اظ زازٜ

ٞبی ٔٛضز است ایستبیی آٟ٘ب ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌیطز. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛض تٕبٔی زازٜالظْ  ،ظٔب٘ی ٞستٙس

ی خبشثٝ زض ایٗ ٔغبِؼٝ ثب استفبزٜ اظ آظٖٔٛ ضیطٝ ٚاحس، یبفتٝاستفبزٜ زض ٔسَ استب٘ساضز ٚ تؼٕیٓ
 ثطضسی ضس. 
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ٝ، سغح غبزضات اٍِٛی فطْ، تطیٗاسبسی زض  وطٛض GDP یٚسیّٝضا ٝث jوطٛض  ثٝ iوطٛض  اظ خبشث
ضٚ ٔتغیطٞبی زٞس. اظ ایٗٔی تٛضیح ثیٗ آٟ٘ب یفبغّٝ ٚ وطٛض غبزضوٙٙسٜ GDP ٚ ٚاضزوٙٙسٜ

وبض ضفتٙس. ثطای ا٘تربة ی استب٘ساضز ثٝی وطٛضٞب زض لبِت ٔسَ خبشٝث٘بذبِع زاذّی سطا٘ٝ ٚ فبغّٝ

 Fضس وٝ زض ٔمبیسٝ ثب  48/23 ٔحبسجبتی ٔؼبزَ Fاستفبزٜ ضس. ٔمساض  Fوبضاتطیٗ ٔسَ اظ آظٖٔٛ 

غفط ضز ضس ٚ ضز ضسٖ فطؼ  H0زاضی(. زض ٘تیدٝ فطؼ )زض تٕبٔی سغٛح ٔؼٙیتط ثٛزخسَٚ ثعضي
H0 ثبضس ٚ استفبزٜ اظ یٞب ثطای ٔمبعغ ٔرتّف ٔتفبٚت ٔط ٝث ایٗ ٔؼٙی است وٝ ػطؼ اظ ٔجساغف

OLS  .وبضایی ٞٓ ٘رٛاٞس زاضت ٚ ٜ  زض ایٗ غٛضت ٘بسبظٌبض ثٛز

ٔحبسجبتی ٔؼبزَ غفط ثطآٚضز ضس وٝ تحت  �2ٔمساض وٝ ی ثؼسی آظٖٔٛ ٞبسٕٗ ٘طبٖ زاز زض ٔطحّٝ
ی آظازی ٔؼبزَ ٔتغیطٞبی )زضخٝتط ثٛزخسَٚ وٛچه �2ٞط ضطایغی زض تٕبْ سغٛح اعٕیٙبٖ اظ 

ٝ  H0غفط پصیطفتٝ ضس وٝ پصیطفتٝ ضسٖ فطؼ  H0(. زض ٘تیدٝ فطؼ df;3ٔستمُ  ٔجٙی ثط پصیطفت

ٖ ثطاثطی ثطآٚضز اثطات ثبثت ٚ تػبزفی ٔی  ثبضس. ضس

ی ٞبی سطی ظٔب٘ی زض ٔسَ، ایستبیی ٔتغیطٞبی ٔٛضز استفبزٜ زض ٔغبِؼٝثب تٛخٝ ٝث استفبزٜ اظ زازٜ
َ آظٖٔٛحبضط ٍٕٞی زض سغح ایستب ٞستٙس. پس اظ ا٘دبْ  ٞب، ٔسَ ثطآٚضز ضس. ٘تبیح حبغّٝ زض خٚس

ٝ ضطح ظیط تفسیط ٔیطایت ثٝآٔسٜ است. ض 1 ٜ ث  ضٛز:زست آٔس

ثطآٚضز ضسٜ است ٚ  -28 ،ی وطٛض ایطاٖ است( وٝ تِٛیس ٘بذبِع زاذّی سطاYIٝ٘)ضطیت ٔتغیط -1
ی اضٚپب ضاثغٝی ایٗ ٔتغیط ثب ٔمساض غبزضات ٔیٍٛ ثٝ وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزیٝوٝ زٞس ٘طبٖ ٔی

بزضات ی ایطاٖ، ٔمساض غعٛضی وٝ ثب افعایص یه زضغس تِٛیس ٘بذبِع زاذّی سطا٘ٝٔؼىٛس زاضز. ثٝ

تٛاٖ ثٝ اثط یبثس. ػّت ػالٔت ٔٙفی زض ایٗ ضطیت ضا ٔیوبٞص ٔی %28ٔیٍٛ ثٝ ایٗ وطٛضٞب 

ىٝ ٔمساض تِٛیس ٘بذبِع زاذّی سط ا٘ٝ اظ ٘سجت تِٛیس خٕؼیت زض ٔتغیط ٔصوٛض زا٘ست. ثب تٛخٝ ثٝ اٙی
ٛض ٝث٘ ِیس ٘بذبِع  ،آیسزست ٔیبذبِع زاذّی ثط خٕؼیت یه وط ثب افعایص خٕؼیتٚ  یب وبٞص تٛ

ٛز وٝ ثب تٛاٖ چٙیٗ تفسیط ٕ٘یبثس. ٔیزاذّی سطا٘ٝ زض ایطاٖ، ٔمساض غبزضات ٔیٍٛ افعایص ٔی

یبثس. ِصا أىٖب ی٘یطٚی وبض ٚ تٛاٖ تِٛیسی زض غٙؼت ٔیٍٛ افعایص ٔ افعایص خٕؼیت، اظ یه سٛ
ی ٔطزْ وبٞص یبثس. اظ عطف زیٍط ثب افعایص خٕؼیت، زضآٔس سطا٘ٝغبزضات ایٗ ٔحػَٛ افعایص ٔی

ذب٘ٛاضٞب حصف ضسٜٚ   زْ، ٔحػَٛ ٔیٍٛ اظ سجس ٔػطفی ثیطتطزِیُ وبٞص تٛاٖ ذطیس ٔطیبفتٝ ٚ ٝث

ٛ  حدٓ ثیطتطی اظ ٔیٍٛی تِٛیس ضسٜ خٟت غبزضات ٝث ثبظاضٞبی ذبضخی اظ خّٕٝ وطٛضٞبی ػض
َ ی اضٚپب ػطضٝ ٔیاتحبزیٝ حػٛ  ٔ ٌطزز. ِصا ثب وبٞص زضآٔس سطاٝ٘ زض وطٛض ایطاٖ، غبزضات ایٗ

 یبثس. افعایص ٔی
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ی اضٚپب است وٝ ػٕسٜ ی ضص وطٛض ػضٛ اتحبزٝیتِٛیس ٘بذبِع زاذّی سطا٘ٝ YEUٔتغیط  -2

ٗ  22ثطاثط ثب  1ی ٔیٍٛی ایطاٖ ٞستٙس. ٔمساض ایٗ ضطیت زض خسَٚ ٚاضزوٙٙسٜ است. ػالٔت ٔثجت ای

بذبِع زاذّی سطاٝ٘ضطیت ٘طبٖ ٔی  ٘ ٖ، زٞس وٝ ثب افعایص تِٛیس ی وطٛضٞبی اسپب٘یب، اٍّ٘ستب
ِٕبٖ ٟب ایتبِیب، پطتمبَ، فطا٘سٝ ٚ آ ٍٛ ٝث آ٘ ٚ) زض ٘تیدٝ افعایص زضآٔس ایٗ وطٛضٞب(، حدٓ غبزضات ٔی

وطٛضٞبی ٔصوٛض ٚ تٛاٖ ذطیس ٔطزْ، تمبضب ثطای ی التػبزی یبثس. ِصا ثب افعایص ا٘ساظٜافعایص ٔی

ٝ ثب ٔجب٘ی تئٛضیه سبظٌبضی زاضز.ٔیٍٛ افعایص ٔی  یبثس و
ی خغطافیبیی ضص وطٛض ٔٛضز ثطضسی اظ وطٛض ایطٖا ی فبغّٝزٞٙسٜوٝ ٘طٖب Dضطیت ٔتغیط  -3

ی ٝثیٙی اِٚیٝ سبظٌبض است. زض ایٗ تحمیك، فبغّزاضای ػالٔت ٔٙفی است وٝ ثب پیص ،است

ٝ خغطافیبیی زض ٚالغ ٔتغیط خب٘طیٗ ٞعیٙٝ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ زض ٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ است. ثب تٛخٝ ث

َ پیطیٗ ٔی٘تیدٝ َ ی خغطافیبییٚ  ٝثثب افعایص فبغّٝوٝ تٛاٖ اظٟبض زاضت ی حبغّٝ زض خٚس ز٘جب
بٞص ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٍٟ٘ساضی، تٕبیُ وطٛضٞب ثٝ ذطیساضی ٔحػَٛ ٔیٍٛ اظ ایطاٖ وآٖ ٞعیٙٝ

 یبثس. ٔی

پس اظ ترٕیٗ ٔسَ، ثب استفبزٜ اظ ضطایت ٚ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیطٞبی ٔٛضز استفبزٜ ٚ خبٌصاضی آٟ٘ب 
ٚ  ز ضسٜ، ٔمساض ػسزی پتب٘سیُ تدبضیی وّی ٔسَ ثطآٚضزض ضاثغٝ )تدبضت ثبِمٜٛ(، ضىبف تدبضی

ّستبٖٞٓ َ، چٙیٗ ٔٛفمیت تدبضی غبزضات ٔیٍٛی ایطاٖ ثٝ ضص وطٛض اسپب٘یب، اٍ٘ ، ایتبِیب، پطتمب

ٝ ٌطزیس. ثطای ٔحبسجٝ ٖ ٔحبسج  ی ظیط استفبزٜ ضس:ی ٔیعاٖ ٔٛفمیت تدبضی اظ ضاثغٝفطا٘سٝ ٚ إِٓب

  تدبضت ثبِفؼُ

 ; ٔٛفمیت تدبضی
ُ تدبضی  پتب٘سی

    ٞبی تدبضی ٌعاضش ضسٜ است. عجك ایٗ خسَٚ ثبالتطیٗ پتب٘سیُ 2٘تبیح ٔحبسجبت زض خسَٚ 

وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔمساض ٔٛفمیت زض حبِی .وطٛضٞبی اٍّ٘ستبٖ، إِٓبٖ ٚ فطا٘سٝ استتطتیت ٔطثٛط ثٝ ٝث
بٔٛفك ثٛزٜ است. ضىبف تدبضی   ٘ ٍٛ ثٝ ایٗ وطٛضٞب، ٜ، وطٛض ایطاٖ زض غبزضات ٔی تدبضی ثطآٚضز ضس

زٞس وٝ ایطاٖ تٟٙب زض غبزضات ثٝ وطٛض اسپب٘یب تٛا٘ستٝ است اظ تْٕب ٔحبسجٝ ضسٜ ٘طبٖ ٔی

ٝ ٞبی ٔٛخظطفیت ب ٘یست و ٛز استفبزٜ وطزٜ ٚ ػّٕىطز ثبالیی زاضتٝ است. اِجتٝ ایٗ ثسیٗ ٔٙؼ

ثبیستی اظ حدٓ غبزضات ثٝ ایٗ وطٛض وبستٝ ضٛز. ٔٛفمیت تدبضی غبزضات ٔیٍٛ ثٝ وطٛضٞبی 
 ٖ ٞبی ظطفیت %70% ثٛزٜ است. یؼٙی ثیص اظ 20ٚ  26، 30ثٝ تطتیت ثطاثط ایتبِیب، پطتمبَ ٚ اٍّ٘ستب

استفبزٜ ثبلی ٔب٘سٜ است. ٕٞچٙیٗ ثب ٚخٛز ت ٔیٍٛی ایطاٖ ثٝ ایٗ سٝ وطٛض ثسٖٚ ٔٛخٛز زض غبزضا

پتب٘سیُ ثبالی تدبضی غبزضات ثٝ وطٛض إِٓبٖ، ثیطتطیٗ ضىبف تدبضی ثب تٟٙب یه زضغس ٔٛفمیت 
ٞبی غبزضاتی ظطفیت %90ز وطٛض فطا٘سٝ ٘یع ثیص اظ تدبضی ٔطثٛط ثٝ ایٗ وطٛض است. زض ٔٛض

 ٖ  است.  استفبزٜٔیٍٛ ثسٚ
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ی تؼٕٓی زض سٙبضیٛی زْٚ یه ٔتغیط ٔٛٞٛٔی ٝث ٔسَ استب٘ساضز اضبفٝ ضسٜ ٚ زض لبِت ٔسَ خبشٝث

ٍط اثط ٔٙفی ٔمطضات فٙی ٚ ثٟ ساضتی ثط ضٚی یبفتٝ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت. ٔتغیط ٔٛضز ٘ظط ثیب٘
ٞبی لجُ اظ ی اضٚپب ثٛز وٝ ثطای سَبتمبضبی غبزضاتی ٔیٍٛی ایطاٖ اظ خب٘ت وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزٝی

1384 ،0;D 1، 1384ٞبی پس اظ ٚ ثطای سَب;D  ٚز ،ٛ زض ٘ظط ٌطفتٝ ضس. اظ عطفی زض اٗی سٙبضی

ٛض غ َ ػٙٛاٖ بزضوٙٙسٜ ٚ وطٛضٞبی ٚاضزوٙٙسٜ ٝثٔتغیط اثط ٘طخ اضظ وط ٔتغیطٞبی تٛضیحی ٝث ٔس
ٞبی تطریػی ا٘دبْ ضس. عجك ٘تبیح ی تؼٕیٓ یبفتٝ افعٚزٜ ضس٘س. ٔطبثٝ سٙبضیٛی اَٚ آظٖٔٛخبشٝث

)زض تٕبٔی تط ثٛزخسَٚ ثعضي Fثٛز وٝ زض ٔمبیسٝ ثب  85/26ٔحبسجبتی ٔؼبزَ  F، ٔمساض  Fآظٖٔٛ 

ط ثٝ اٗی ٔؼٙی است غف H0غفط ضز ضس ٚ ضز ضسٖ فطؼ  H0زاضی(. زض ٘تیدٝ فطؼ سغٛح ٔؼٙی

ٌبض  OLSثبضس ٚ استفبزٜ اظ ٞب ثطای ٔمبعغ ٔرتّف ٔتفبٚت ٔیوٝ ػطؼ اظ ٔجسا زض ایٗ غٛضت ٘بسبظ
 ثٛزٜ ٚ وبضایی ٞٓ ٘رٛاٞس زاضت. 

ٞط  �2ی ثؼسی آظٖٔٛ ٞبسٕٗ ٘طبٖ زاز ٔمساض زض ٔطحّٝ ٔحبسجبتی ٔؼبزَ غفط ثطآٚضز ضس وٝ تحت 

ی آظازی ٔؼبزَ ٔتغیطٞبی )زضخٝتط ثٛزخسَٚ وٛچه �2ضطایغی زض تٕبْ سغٛح اعٕیٙبٖ اظ 
ٔجٙی ثط  H0غفط پصیطفتٝ ضس وٝ پصیطفتٝ ضسٖ فطؼ  H0(. زض ٘تیدٝ فطؼ  df;6ٔستمُ 

ٖ ثطاثطی ثطآٚضز اثطات ثبثت ٚ تػبزفی ٔی ٝ ضس  ثبضس. پصیطفت

ٞب زض سغح ی آظٖٔٛ حبوی اظ ایستبیی پیطتط ٘یع ایستبیی ٔتغیطٞب آظٖٔٛ ضسٜ ثٛز وٝ ٘تیدٝ ٔتغیط

ٔتغیط ٔٛٞٛٔی اثطات ٔمطضات فٙی ٚ ثٟساضتی ثٛز. پس اظ ا٘دبْ آظٖٔٛ ٞب، ٔسَ تؼٕیٓ یبفتٝ ثب 
 َ ٝ ٘تبیح آٖ زض خسٚ  آٔسٜ است. 3ترٕیٗ ظزٜ ضس و

سَ خبشٝثتطبثٝ ػالٔت ضطایت ثب ٔمبزیط ٝث ثب تٛخٝ ثٝ ی استب٘ساضز، تفسیط زست آٔسٜ زض ترٕیٗٔ 

ٗ ساضز ٔیضطایت ٔطبٝث ٔسَ است٘ب سوی ٘سجت ٝث ٔسَ پیطی ثبضس. ثب اٗی تفبٚت وٝ ٔمساض ضطایت ٘ا
ثیطٌصاضی ٔمطضات فٙی ٚ ثٟساضتی اػَٕب تغیط اضبفٝ ضسٜ ثٝ ٔسَ ٔجٙی ثط تبتط ٞستٙس. ٔوٛچه

زاض ثٛزٜ ٚ ثب ضسٜ اظ خب٘ت وطٛضٞبی ٚاضزوٙٙسٜ زض ٚاضزات ٔیٍٛی ایطاٖ، زض سغح یه زضغس ٔؼٙی

ٔطرع ضسٜ است. ػالٔت ٔٙفی ضطیت ایٗ ٔتغیط ثب ػالٔت ٔٛضز ا٘تظبض اظ  زض خسَٚ -00/9ٔمساض 

 ٘ظط تئٛضیىی سبظٌبض است. 
چٝ ویفیت ٔیٍٛی غبزضاتی ٚ ا٘غجبق آٖ ثب استب٘ساضزٞبی خٟب٘ی اظ خب٘ت ٚاضزوٙٙسٌبٖ، ِصا ٞط

 (RI)زض ایٗ ٔسَ، ٔمساض ضطیت ٘طخ اضظ چٙیٕٗٞ یبثس.حدٓ غبزضات وبٞص ٔی ،٘ظط ثبضستط ٔسثیط

ٛض ثطآٚضز ضسٜ است وٝ ٘طبٖ ٔی 53/1ثطای وطٛض ایطاٖ  زٞس ثب افعایص یه زضغس زض ٘طخ اضظ وط
ٍٛ ٝث وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزٝی یبثس. اظ عطفی ثب افعایص ٔی %53/1ی اضٚپب ایطاٖ، ٔمساض غبزضات ٔی
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ٖ اظ ، تمبضبی ٚاضزات ٔحػَٛ ٔیٍٛ (REU)افعایص یه زضغس زض ٘طخ اضظ وطٛضٞبی ٚاضزوٙٙسٜ  ایطا

یبثس. ػّت اٗی أط آٖ است وٝ ثب افعایص ٘طخ اضظ، لیٕت ٔیٍٛی وبٞص ٔی %44/3ثٝ ایٗ وطٛضٞب 

ٝ ػطضٝ بزضاتی ثطحست پَٛ ذبضخی افعایص یبفتٝغ ٌبٖ ث ی ٔحػَٛ زض ثبظاضٞبی ٚ تٕبیُ غبزضوٙٙس
وطٛضٞبی یبثس. اظ عطفی ثب افعایص ٘طخ اضظ ی وست سٛز ثیطتط افعایص ٔیذبضخی ثب اٍ٘یٜع

ٌبٖ تٕبیُ وٕتطی ٝث ٚاضزات اٗی  ٚاضزوٙٙسٜ، ٔیٍٛی ٚاضزاتی ثب لیٕت ثبالتطی ٚاضز ضسٜ ٚ ٚاضزوٙٙس

ٖ ٔی َ ثب لیٕت خسیس ٘طب  زٞٙس. ٔحػٛ
ُ % ٘سجت ٝث ٔسَ لجّی ػٛأُ تب72وٝ ایٗ ٔسَ ثب ضطیت تؼییٗ تٛاٖ ٌفت ٔی ثیطٌصاض ثط پتب٘سی

ٛ اتحبز ٝ وطٛضٞبی ػض ٝ ذٛثی تٛضیح ٔییٝغبزضات ٔیٍٛی ایطاٖ ث  زٞس. ی اضٚپب ضا ث

 گیرینتیجه
ثیطٌصاض ثط حدٓ غبزضات ستب٘ساضز ٚ تؼٕیٓ یبفتٝ، ػٛأُ تبی اٞبی خبشثٝزض ایٗ تحمیك، عی ٔسَ

ٞبی ایٗ تحمیك، ثب استفبزٜ یبفتٝ ی اضٚپب ٔطرع ضس. عجكٔیٍٛی ایطاٖ ثٝ وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزیٝ
ٝ، فبغّٝ اظ ٔسَ خبشثٝ، ٔمساض تِٛیس ٘بذبِع ی خغطافیبیی ٚ ٘طخ اضظ زٚ وطٛض عطف زاذّی سط٘ا

ثیطٌصاض ثط غبزضات ٔیٍٛی وطٛض ٔمطضات فٙی ٚ ثٟساضتی اظ ػٛأُ تبتدبضی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛا٘غ ٚ 

بذبِع زاذّی سطاٝ٘عٛضیی اضٚپب ٞستٙس. ٝثایطاٖ ثٝ وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزٝی  ٘ ِیس ی وطٛض وٝ تٛ

ِیس ٘بذبِع زاذّی سطاٝ٘ایطاٖ ثط غبزضات ٔیٍٛ اثط ٔٙفی ز ی وطٛضٞبی ذطیساض زاضای اثط اضز. تٛ
ُ ٔثجت ثط تمبضبی ایٗ ٔحػَٛ است. فبغّٝ ی خغطافیبیی وطٛض ایطاٖ اظ وطٛضٞبی اضٚپبیی یه ػٔب

ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ثب افعایص تأثیطٌصاض ثط غبزضات ٔیٍٛ ثٝ ایٗ وطٛضٞبست وٝ ثٝ ػّت افعایص ٞعیٙٝ

زضات ثٛزٜ ٞبی ٔٛضز ثطضسی زاضای اثط ٔٙفی ثط غبغیط زض تٕبٔی ٔسَی خغطافیبیی، ایٗ ٔتفبغّٝ
ٍٛ است. ٕٞ چٙیٗ ػبُٔ ٔٛا٘غ ٚ ٔمطضات فٙی ٚ ثٟساضتی، یىی اظ زالیُ ػٕسٜ زض وبٞص غبزضات ٔی

ٖ ثٝ وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزٝی ی اضٚپب ضٙبسبیی ضس. ثطضسی اثطات ٘طخ اضظ وطٛضٞب ٘طخ اضظ وطٛض ایطا

ی اضٚپب زاضای اثط ٔٙفی ثط غبزضات ٔیٍٛی ایطٖا اضظ وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزٝی زاضای اثط ٔثجت ٚ ٘طخ

% 53/1 وٝ ثب افعایص یه زضغس زض ٘طخ اضظ وطٛض ایطاٖ، حدٓ غبزضاتی ٔیٍٛی ایطاٖعٛضیاست. ثٝ
زضغسی زض 5/3 یبثس ٚ افعایص یه زضغس زض ٘طخ اضظ وطٛضٞبی اضٚپبیی ٝث وبٞصافعایص ٔی

وطٛضٞبی  GDPی ذٛز ٔمساض ( ٘یع زض ٔغبِؼ1387ٝ)ا٘دبٔس. تٛحیسیغبزضات ایٗ ٔحػَٛ ٔی

ُ تبٚا  ثیطٌصاض زض غبزضات ٔیٍٛی ایطاٖ ضٙبسبیی وطز. ضزوٙٙسٜ ٚ ٘طخ اضظ ضا اظ ػٛأ
ی استب٘ساضز، ٔمساض پتب٘سیُ تدبضی ٚ ثط، ثب استفبزٜ اظ ٔسَ خبشثٝػالٜٚ ثط ضٙبسبیی ػٛأُ ٔٛ

ی اضٚپب ثطآٚضز ضس. وطٛض اسپب٘یب ثب وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزٝیٔٛفمیت تدبضی زض غبزضات ٔیٍٛ ثٝ 

ٞبی ٔٛخٛز ثبالتطیٗ ٔٛفمیت تدبضی ٚ وطٛض إِٓبٖ ثب یه زضغس غبزضاتی چٟبض ثطاثط ظطفیت

ٝ ذٛز اذتػبظ زازٜٞبی ٔٛخٛز پبییٗٔٛفمیت زض استفبزٜ اظ ظطفیت ٗ ٔٛفمیت تدبضی ضا ث  ا٘س. تطی
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ی ٔیٍٛ زض وطٛض ایطاٖ ٚ خبیٍٜب تدبضی ایٗ ٔحػَٛ زض زی ػطضٝثب تٛخٝ ٝث تِٛیس ثبال ٚ سیط غؼٛ

      ٞبی غبزضاتی ٔٛخٛز ثطای آٖ، وطٛضٞبی اضٚپبیی ی اضٚپب ٚ پتب٘سیُوطٛضٞبی ػضٛ اتحبزٝی

ٝ ثٝ ظطفیتتٛا٘ٙس ثٟتطیٗ عطفٔی ٞبی ثبالی ٞبی تدبضی زض غبزضات ٔیٍٛ ثطای ایطاٖ ثبضٙس. ثب تٛخ
 1384طٛضٞب ٚ لغغ خطیبٖ غبزضات ٔیٍٛ ثٝ وطٛضٞبی اضٚپبیی اظ سبَ استفبزٜ زض ایٗ وثسٖٚ 

ٛا٘یٗ ٚ ٞبی تدبضی ٚ لٔحسٚزیتثبیستی زض تالش ثطای احیبی ٔدسز ایٗ خطیبٖ ثٛز. اظ آ٘دبیی وٝ 

ُ ػٙٛاٖ ػبّٔی ثسیبض ٟٔٓ ٔیٔمطضات فٙی ٚ ثٟساضتی ٝث تٛا٘س خطیبٖ تدبضت ٔیٍٛی وطٛض ضا ٔرت
ی ٞبی ثبظاضی ثطای ٔیٍٛی ایطاٖ زض وطٛضٞبی ػضٛ اتحبزٝیثیطتط اظ فطغتی وٙس، ثطای استفبزٜ

سی ٚ سبیط ٔطاحُ ػطضٝ ٚ غبزضات  اضٚپب، الظْ است اغَٛ فٙی ٚ ثٟساضتی زض غیس، پطٚضش، ثستٝ ٙث

ٚ ٔسیطٞبی غبزضات ایٗ ٔحػَٛ ٝث سٛی اٗی ثبظاضٞبی  ٜسیایٗ ٔحػَٛ اضظضٕٙس ضػبیت ٌطز

 .ی ٔػطفی ٕٞٛاض ضٛزػٕسٜ
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 هاپیوست
 .ي استاًذارد طی سٌاریَي اٍلًتایج برآٍرد هذل جاربِ -9جذٍل 

 ٞبی تحمیكٔأذص: یبفتٝ

 
 ًتایج برآٍرد پتاًسيل تجاري ٍ هَفقيت تجاري صادرات هيگَي ایراى -1جذٍل 

 .بِ كشَرّاي عضَ اتحادیِ ارٍپا

 ٞبی تحمیكٔأذص: یبفتٝ

 احتٕبَ tی آٔبضٜ ضطایت ٔتغیطٞب

C 10081.47 2.19 0.0303 

LOG(YI) 27.73- 5.75- 0.0000 

LOG(YEU) 22.75 3.92 0.0001 

LOG(D) 1208.23- 2.20- 0.0291 

  اثطات ثبثت )ٔمبعغ(

  163.07 اسپب٘یب

 0.54ضطیت تؼییٗ ; 

 F  ;17.32ی آٔبضٜ

 1.59ی زٚضثیٗ ٚاتسٖٛ ; آٔبضٜ

ّستبٖ  43.94 اٍ٘

 -253.95 ایتبِیب

 283.60 پطتمبَ

 -5.82 فطا٘سٝ

 -230.84 إِٓبٖ

 وطٛض ٔمػس پتب٘سیُ تدبضی تدبضت ثبِفؼُ ( GAPضىبف تدبضی ) ٔٛفمیت تدبضی

 اسپب٘یب 271650.62  1060940  789289.37 3.9

ّستبٖ 515374.43  104702.6 -410671.83 0.20  اٍ٘

 ایتبِیب 377002.49  111835.4 -265167.09 0.30

 پطتمبَ 197394.46  52161.48 -145232.97 0.26

 فطا٘سٝ  435989.91 39648.71 -20396341.20 0.09

 إِٓبٖ  471475.08 6745.90 -8464729.18 0.01



 41 (19-19)صص9313پایيس/3 / شوار6ُتحقيقات اقتصاد كشاٍرزي/جلذ

 ي تعوين یافتِ طی سٌاریَي دٍمبرآٍرد هذل جاربًِتایج  -3جذٍل 

 ٞبی تحمیكٔأذص: یبفتٝ

  

 احتٕبَ tآٔبضٜ  ضطایت ٔتغیطٞب

C 1181.30 0.33 0.7364 

LOG(YI) 9.89- 2.04- 0.0431 

LOG(YEU) 12.06 1.83 0.0684 

LOG(D) 145.88- 0.35- 0.7268 

S 9.00- 8.27- 0.0000 

LOG(RI) 1.53 3.74 0.0003 

LOG(REU) 3.44- 1.81- 0.0729 

  اثطات ثبثت )ٔمبعغ(

 0.72ضطیت تؼییٗ ;  30.94 اسپب٘یب

 F  ;26.85ی آٔبضٜ

 1.60ی زٚضثیٗ ٚاتسٖٛ ; آٔبضٜ

 

ّستبٖ  -9.54 اٍ٘

 -16.95 ایتبِیب

 45.39 پطتمبَ

 -8.54 فطا٘سٝ

 -41.29 إِٓبٖ



 42 ي ارٍپاّاي تجاري صادرات هيگَي ایراى در اتحادیِعَاهل تعييي كٌٌذُ ٍ پتاًسيل

 


